سخن سردبیر
اعتماد عمومی در مذیریت دولتی برمبنایآموزههای نامه  52نهجالبالغه
اػتوبد ثِػٌَاى یه هفَْم ،هٌؼىسوٌٌذُ اػتجبس ،ضبیستگی ،هطشٍػیت ٍ دسستىبسی
ادسانضذُ اص یه فشد ،سبصهبى یب ًْبد است ) ّ .1(Lewellyn & Brookes, 2013, p.19بسدیي

2

( )2004اػتوبد سا ثِػٌَاى هَضَػی وِ ثب داًص ٍ ثبٍس سش ٍوبس داسد ،هغشح هیوٌذ .هَسًٍٍَ 3
ّوىبساًص ( )2009هؼتمذًذ وِ اػتوبد ػجبست است اص اًتظبسات ،وِ ّستِ هشوضی ثیطتش تؼبسیف
اػتوبد سا تطىیل هیدّذ ).(OECD, 2017, p.37

4

دس ادثیبت هشتجظ ثب هجحث اػتوبد ،عیف ٍسیؼی اص سضتِّبی هختلف ػلوی دس ػلَم اختوبػی
ّوچَى ػلَمسیبسی ،خبهؼِضٌبسی ،التػبد ،سٍاًطٌبسی ًٍ ...مصآفشیٌی

هیوٌٌذ(OECD,2017,-

) .p.37دس ادثیبت ػلوی هشتجظ ثب اػتوبد ثِ حىَهت ،گشایص ثِ ایي سوت است وِ اػتوبد سا
ثِگًَِای هفَْمسبصیوٌٌذوِ ضبهل تٌَع ٍسیؼی اص سفتبسّبی اختوبػی ثبضذ ٍ ثِغَست هستمین ٍ
غیشهستمین داسای پیبهذّبی سیبسی ّوچَى اثشثخطی ٍ پبیذاسی حىَهت است .اػتوبد ثِ حىَهت
هفَْهی هیبىسضتِای است وِ سضتِّبی هختلف ػلوی ثِ گستشش ًظشی آى ووهّبی ضبیبًی
وشدُاًذ ٍ ّشوذام اص ایي صهیٌِّب ،ثِ همَلِ اػتوبد ػوَهی ثب سٍیىشدی هتفبٍت ًگشیستِاًذ:
 .1داًطوٌذاى سیبسی ثِ هجبحثی ّوچَى هبّیت ٍ دالیل اّویت سیبسی اػتوبد ػوَهی ثِ
ًْبدّبیی ّوچَى حىَهتْب ،سیبستوذاساى ،لضبت ،سسبًِّب ،حشفِایّب ٍ ًظبهیبى ( )Keele , 2007

توشوض وشدُاًذ .ایيدستِ اص غبحجٌظشاى ثش پیبهذّبی سیبسی اػتوبد ٍ ًجَد آى تَخِ وشدُاًذ .اػتوبد
یب ػذم ٍخَد آى ،دسلبلت پیبهذ سیبسی اص عشیك سبص ٍوبسّبی ًْبدی ،سبختبسی ٍ سفتبسی ّوچَى
هطبسوت هذًی ،ووه ثِ ووپیيّب ٍ سأیگیشی تفسیش ضذُ است.
 .2التػبدداًبى سیبسی توبیل داسًذ وِ ثِ اػتوبد ػوَهی هجتٌی ثش هفشٍضبت سفتبسّبی ػمالیی ٍ
1.Sue Lewellyn, Stephen Brookes (2013), and Ann Mahon Trust and Confidence in
Government and Public Services, Routledge critical studies in public management.
2. Hardin
3. Morrone
4.OECD (2017), OECD Guidelines on Measuring Trust, OECD Publishing, Paris.
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استذالالت سسوی ًگشیستِ ضَد .اػتوبد هوىي است ّضیٌِّبی هجبدالت التػبدی ثیي ػبهِ هشدم ٍ
دٍلت سا وبّص دّذ.
 .3اًذیطوٌذاى هذیشیت دٍلتی ثِ سوت هَضَػبت اثضاسی وِ دس صهیٌِّبی سبصهبًی ّوچَى
اػتوبد دسٍى استجبعی ،سٌدص ٍ هذیشیت ػولىشد سبصهبًی؛ هبّیت ،اًذاصُ ٍویفیت هطبسوت
دهَوشاتیه؛ ٍ اػتوبدوشدى ثِ هذیشاى ٍوبسگضاساى سَق پیذا وشدُاًذ.
 .4دس سضتِ حمَق ،گشایص ثِ ایيغَست است وِ اػتوبد ػوَهی ثِػٌَاى هجٌب ٍ اسبس پزیشش
اختوبػی ٍ هطشٍػیت احىبم حمَلی ٍ لبًًَیثَدى ًْبدّبی حىَهتی ًگشیستِ ضَد & (Lewellyn
).Brookes, 2013 , p. 19

والسن ٍ الیت )2013( 1ثش ایي ثبٍسًذ وِ اػتوبد ػوَهی ثِ حىَهت هلغوِای اص ادساوبت
دسخػَظ اثشثخطی حىَهت دس:
 .1حل هسبلِ؛
ً .2طبًیدّی تْذیذات التػبدی ٍ ثیيالوللی؛
 .3ػبدالًِثَدى ،غبدلبًِثَدى ٍ ساستگَیی است ).(Clarke and Light, 2013, p.2

2

تَهبس (ً )1998تیدِ هیگیشدوِ ثبٍسّبی ضْشًٍذاى دسخػَظ هٌػفبًِثَدى ٍ پبسخگَثَدى
فشایٌذّبیحىَهت ثسیبس حبیض اّویت است .اٍ دٍ الگَ ثشای هؼیبس سٌدص اػتوبدوِ ثشای حىَهت
الىتشًٍیه 3هْن ّستٌذ سا هَسد ضٌبسبیی لشاس دادُ است وِ ػجبست است اص :اػتوبد فشآیٌذهذاسٍ 4
اػتوبد ًْبدیهذاس . 5اػتوبد فشآیٌذهذاس سیطِ دس هجبدالت تىشاسی یب تؼبهالت ثب حىَهت داسد ٍ
اػتوبد ًْبدیهذاس ،لضبٍت اص ًْبدّب ثِخبی تؼبهالت است وِ ثیبًگش اًتظبسات اص ًْبدّبست وِ آیب
آًچِ ًْبدّب اًدبم هیدٌّذ ،وبس دسستی است یب خیش؟ (.)Kim & Kim, 2008, p. 9

6

1. Clarke & Light
2. Nerissa Clarke and Paul C. Light (2013), “Global Trust in Government,” New York, NY:
The Volcker Alliance.
3. E-Government
4. Process-Based Trust
5. Institutional -Based Trust
6. Byong Seob Kim & Jin Hyung Kim (2008), Increasing Trust in Government through more
Participatory and Transparent Government, Presidential Committee on Government
Innovation & Decentralization, Republic of Korea.
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دسخػَظ چگًَگی ًگشش ثِ اػتوبدً ،بًستبد )2008( 1دٍ دستِ ًظشیِ سا هَسد ضٌبسبیی لشاس
دادُ است .1:اػتوبد ػمالیی .2 2اػتوبد اخاللی

3

دس اػتوبد ػمالیی ،اػتوبد ثبیذ ثِػٌَاى یه ثبٍس دسخػَظ لبثل اػتوبد ٍ هَسد ٍثَقثَدى
افشاد دیگش ًگشیستِ ضَد؛ دسحبلی وِ دس اػتوبد اخاللی ،اػتوبد ثِػٌَاى یه ًُشم ٍ ٌّدبس دس
هَضَع چگًَگی سفتبس ثب افشاد دیگش است وِ اصسَی اضخبظ ،فشٌّگ ٍ هحیظ دسیبفت ضذُ
است .ثش ایي اسبس ،اػتوبد اخاللی ،ثِخبی ثبٍس دسخػَظ سفتبس دیگشاى ثب ضوب ،ثبٍس ثِ چگًَگی
سفتبس یه ضخع ثب دیگشاى است (.)OECD, 2017, p.37

 OECDثب ػٌبیت ثِ ًتبیح هغبلؼبت غَستگشفتِ ،ثش ایي ثبٍس است وِ :ضْشًٍذاى اگش ثذاًٌذ
وِ سبصهبًْبی دٍلتی ثشای وبالّبی ػوَهی ثِخذهت گشفتِ ضذُاًذ ،ثِ ًْبدّبی ػوَهی اػتوبد
هیوٌٌذ .ثش اسبس پژٍّصّبی غَست گشفتِ تَسظ  OECDثشای اػتوبدسبصی ثِ ًْبدّبی
ػوَهی ،گبهْبی ریل ثبیذ ثشداضتِ ضَد:
 .1تؼشیف سٍضي اص هأهَسیت ثشای خذهبت ػوَهی؛
 .2هحبفظت اص اسصضْب دس ػیي اًغجبق ثب تغییش؛
 .3تَاًوٌذسبصی ّن وبسگضاساى دٍلتی ٍ ّن ضْشًٍذاى ثشای گضاسشدادى سَء سفتبسّب؛
 .4تلفیك هؼیبسّبی دسستىبسی ٍ ووبل دس لبلت هذیشیت خبهغ (هؼیبسّبی دسستی ّش فؼبلیت اص
یىذیگش خذا ًیستٌذ)؛
ّ .5وبٌّگی هؼیبسّبی دسستىبسی ٍ ووبل ثِػٌَاى پیصضشط هَفمیت؛
 .6تغییش اص دسهبى ثِ پیطگیشی؛
 .7پیصثیٌی هطىالت ٍ هسبئل؛
 .8ثىبسگیشی هضیتّبی فٌبٍسیْبی خذیذ ).(OECD, 2000 , p.3

4

والسن ٍ الیت هؼتمذًذ وِ سِ هحشن اغلی ثشای اػتوبد ثِ دٍلت ٍخَد داسد وِ ػجبست
است اص:
1. Nannestad
2. Rational trust
3. Moralistic trust

6.OECD (2000) ,Building Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries, OECD
Public Management Policy Brief ,PUMA Policy Brief No. 7.
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 .1ػولىشد حىَهت؛
 .2فسبدّبی ادسانضذُ ٍ دٍلغجیّبی سیبسی؛
 .3خَضجختی ٍ سالهتی ضخػی ).(Clarke and Light , 2013, p.2

دیَیذ ایستَى 1دسًظشیِ سیستنوالسیه سیبسی استذالل هیوٌذوِ هطشٍػیت سیستن سیبسی
دهَوشاتیه ٍاثستِ ثِ ایي است وِ اػتوبد ضْشًٍذاى ثِ حىَهتطبى ثشای اًدبم آًچِ دسست است،
چِاًذاصُ است؟

2

)(Donovan & Denmark & Bowler, 2006, p.2

ثشاسبس هغبلؼبت غَستگشفتِ تَسظ پژٍّطگشاى ،ػَاهل هتؼذدی ثش وبّص اػتوبد ثِ دٍلت
تأثیشگزاس است وِ اص آىخولِ هیتَاى ثِ هَاسد ریل اضبسُ وشد(Kim & Kim, 2008, pp.7-8):

 .1اتالف هٌبثغ ٍ ًبوبساهذی دٍلت

(National performance Review, 1993, Nye,1997,

)Baldassare,2000
 .2تغییش التػبدی )(Bok, 1997
 .3ادساوبت اص ػولىشد ثشًبهِّبی حىَهت )(Orren,1997
 .4وبّص سشهبیِ اختوبػی )(Mansbride,1997
 .5تضبد احضاة )(King, 1997

 .6ػذم اًؼىبس اهیبل ضْشًٍذاى دس دسٍى اسصضْبی دهَوشاتیه دس ًْبدّبی سیبسی ثَسیلِ
سّجشاى سیبسی )(McAlister,1999

 .7فسبد ).(Thomas,1998
ػَاهل اثشگزاس دس وبّص اػتوبد ثِ حىَهت سا هیتَاى ثِ دٍ دستِ خٌجِّبی وبسوشدی ٍ
اخاللی تمسین وشد .خٌجِّبی وبسوشدی هشتجظ ثب تَاًبیی حىَهت ثشای اًدبم وبسّب ثػَست
اثشثخص است وِ ضبهل پبسخگَیی ثِ تغییش اختوبػی ،ظشفیت حل هسئلِ ،اص خَدگزضتگی ٍ
وبسایی است .خٌجِّبی اخاللی ًیض ثِ اػتوبد دس لػذ ٍ ًیت حىَهت هشتجظ است .ثب ػٌبیت ثِ
دیذگبُّبی غبحجٌظشاى هختلف هیتَاى گفت وِ وبسایی ،اثشثخطی ٍ ظشفیت هیتَاًذ دس لبلت
1. David Easton
2.Todd Donovan & David Denemark & Shaun Bowler (2006), Trust in
Government: The United States in Comparative Perspective.
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ػٌبغش وبسوشدی ،دسستىبسی ،خیشخَاّی ٍ هسئَلیتپزیشی ثِػٌَاى ػٌبغش اخاللی دستِثٌذی
ضًَذ( .)Kim & Kim,2008, p.8پژٍّطیوِ دس سبل  2005ثش سٍی ضْشًٍذاىوبًبدایی اًدبم ضذُ،
ًطبى هیدّذ وِ اػتوبد ضْشًٍذاى ثِ حىَهت ،ثِ ػَاهل هختلفی ثستگی

داسد).(ICCS ,2005

ًتبیح ایي هغبلؼِ ًطبى هیدّذ وِ اػتوبد ضْشًٍذاى ثِ سبصهبًْبی دٍلتی صهبًی استمب هییبثذ وِ:
 .1سّجشی ٍ هذیشیت خَثی دس حىَهت ٍخَد داضتِ ثبضذ ( 50تب  65دسغذ تبثیش)؛
 .2ثشخَسد ػبدالًِ ٍ اخاللی ثَسیلِ حىَهت اػوبل ضَد ( 10تب  15دسغذ تبثیش)؛
 .3خذهبت ویفی ثَسیلِ حىَهت فشاّن ضَد ( 10تب  20دسغذ تبثیش)؛
 .4خذهبت ًیبصّبی ضْشًٍذاى ٍ خبهؼِ سا ثشآٍسدُ سبصد ( 10تب  25دسغذ تبثیش
)2015, p.17

.(Eccles ,

1
2

پژٍّص ًبی دس سبل  1997هیالدی ًطبى هیدّذوِ ضْشًٍذاى ثِ حىَهتیوِ ًویتَاًذ:




سضذ التػبدی خلك وٌذ؛
اضتغبل ایدبد ًوبیذ؛
ٍ ثِغَست ضبیستِ خذهبت اختوبػی اسائِ وٌذ؛
اػتوبد ووی داسًذ ).(Eccles , 2015, p.17

هغبلؼبت فیَسیٌب 3دس سبل  1978هیالدی ٍ هه وَئيّ ٍ 4وىبساًص دس سبل  1992هیالدی ًیض
ًطبى هیدّذ حىَهتْبیی وِ ثتَاًٌذ:



سضذ التػبدی ایدبد وٌٌذ؛



اضتغبل ایدبد ًوبیٌذ؛




دستشسی ثِ آهَصش سا فشاّن وٌٌذ؛
ٍ خذهبت سا دس حبلتی آسبى ٍ ضفبف ػشضِ وٌٌذ
ثیطتش هَسد اػتوبدًذ (.)Eccles , 2015, p.18

1. Eccles Chris(2015), Restoring Trust in Government in New Accountabilities, New
Challenges, edited by John Wanna , Evert A. Lindquist and Penelope Marshall,
published 2015 by ANU Press, The Australian National University, Canberra,
Australia.
2. Nye
3. Fiorina
4. Mackuen
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تشهین اػتوبد ثِ حىَهت ثشای هذیشیت دٍلتی وبسثشد خْبًطوَل داسد ٍ هشوض ثمل ثسیبسی اص
چبلطْبی اسبسی استوِ حىَهت ٍ ًْبدّبی ػوَهی ثب آى سٍثِسٍ ّستٌذ (.)Eccles , 2015, p.17
ثشای تجییي خبیگبُ ٍ اّویت اػتوبد ثیي دٍلت ـ ضْشًٍذاى دس حىَهت اسالهی ،هشٍسی ثش
دیذگبُّبی همبم هؼظن سّجشی دسخػَظ خبیگبُ اػتوبد ػوَهی ٍ اػتوبد ثِ دٍلت ٍ وبسگضاساى
دٍلتی ساّگطبست .ثشخی اص هْوتشیي فشهبیطبت سّجشی دس ایي صهیٌِ ػجبست است اص:
ـ هبیِ ٍ سشهبیِ اغلی هب هشدهٌذ ،اػتوبد هشدم ٍ اهیذ هشدم ،ووهوبس ّوِ دٍلتْب است (ثیبًبت
دس دیذاس سئیسخوَْس ٍ اػضبی ّیأت دٍلت)1395/6/3 ،
ـ هشدم ٍ دٍلت ثبیذ ثِ یىذیگش اػتوبد وٌٌذ؛ ّن دٍلت ،هلّت سا ثِهؼٌبی ٍالؼی ولوِ لجَل
داضتِ ثبضذ ٍ اسصش ٍ اّوّیّت ٍ تَاًبییْبی هلّت سا ثذسستی ثپزیشدّ ،ن هلّت ثِ دٍلت وِ وبسگضاس
وبسّبی اٍ است ثِهؼٌبی حمیمی ولوِ اػتوبد وٌذ (پیبم ًَسٍصی ثِ هٌبسجت آغبص سبل .)1394
ـ ثشًبهِسیضی ووه خَاّذ وشد وِ هشدم ثتَاًٌذ ثِ آًچِ وِ دس پیص سٍی آًْبست ،اػتوبد
وٌٌذ؛ ثتَاًٌذ دس هَسد پیطشفت وطَس لضبٍت وٌٌذ (ثیبًبت دس هشاسن تٌفیز حىن دّویي دٍسُ
سیبست خوَْسی.)1388/5/12 ،
ـ اهشٍص ّش وس وِ هشدم سا ًباهیذ وٌذ ٍ ثِ خَد ،ثِ هسئَلیي ٍ ثِ آیٌذُ ثیاػتوبد وٌذ ،ثِ
دضوي ووه وشدُ است (ثیبًبت دس اختوبع صائشاى ٍ هدبٍساى حشم هغْش سضَی.)1386/1/1 ،
ـ اػتوبد ثِ هسئَلیي وطَس ،اػتوبد ثِ دٍلتّ ،وبى چیضى است وِ دضوٌبى هىخَاٌّذ ًجبضذ
(ثیبًبت دس اختوبع صائشاى ٍ هدبٍساى حشم هغْش سضَی.)1386/1/1 ،
ـ حمیمتب ٍلتى هب ثب هشدم هَاخِ هىضَین ،هىتَاًین اػتوبد هشدم سا ثب غذق لْدِ ٍ ثیبى ٍالؼیتْب
وبهال خلت وٌین (ثیبًبت دس دیذاس سئیسخوَْس ٍ اػضبی ّیأت دٍلت.)1383/6/4 ،
ـ ایٌىِ هشدم ثِ هؼشفى افشاد ٍ خٌبحْب ٍ گشٍُّب اػتوبد ًىٌٌذ ،ضبیؼِ است (ثیبًبت دس دیذاس
خَاًبى ٍ داًطدَیبى سیستبى ٍ ثلَچستبى.)1381/12/6 ،
ـ آًچِ هشدم سا خشسٌذ ٍ خطٌَد هیسبصد هطبّذُ اّتوبم ٍ خذیت ًوبیٌذگبى ٍ لوسوشدى
آثبس هحسَس آى است ٍ اگش ایي اًتظبس ثشآٍسدُ ًطَد ،اػتوبد آًبى ثِ ثشگضیذُ خَد ًیض دیشی
ًخَاّذ پبییذ .هدلس ضَسای اسالهی هیتَاًذ سشچطوِ ٍ هظْش ٍفبق هلی ٍ آساهص ٍ اػتوبد
ػوَهی ٍ یب خذای ًخَاستِ هٌطأ دٍدستگی ٍ تطَیص ٍ اضغشاة دلّب ٍ فىشّب ضَد (ثخطی اص
پیبم سّجشی ثِهٌبسجت آغبص ثِوبس ضطویي دٍسُ هدلس ضَسای اسالهی.)1379 /3/6 ،
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ـ اػتوبد ػوَهی ثِ دستگبُّبی دٍلتی ٍ لضبیی دس گشٍ آى است وِ ایي دستگبُّب دس ثشخَسد
ثب هدشم ٍ هتخلف لبعؼیت ٍ ػذم تضلضل خَد سا ًطبى دٌّذ ( ثخطی اص فشهبى ّطتهبدُای سّجشی
ثِ سشاى لَا دسثبسُ هفبسذ التػبدی.)1380/2/10،
ـ دس ّش اختوبػی لَُ لضبییِ حل ٍ فػلوٌٌذُ اختالفبت ٍ حبونوٌٌذُ ػذل دس همبثل ظلن ٍ
تدبٍص ٍ فسبد ٍ ایيّبست .ثشای ایٌىِ لَُ لضبییِ دس ایي ّذف ٍاال هَفك ثطَد ثِ دٍ چیض احتیبج
داسد :یىی لذست ٍ التذاس دٍم ،اػتوبد .سوي دٍم ـ وِ اػتوبد هشدم است ـ ثب تأهیي ػذالت
اهىبىپزیش خَاّذ ضذ ،ثب ػول دلیك ٍ حىیوبًِ ثِ لبًَى تأهیي خَاّذ ضذ .هشدم ثبیذ اػتوبد پیذا
وٌٌذٍ ،لتی دیذًذ وِ لَُ لضبییِ ثِلَل خَد دس اخشای ػذالت ػول هیوٌذ ،اعویٌبى پیذا هیوٌٌذ..
ایي اػتوبد الصم است... .یهچیضی وِ ضذحبلت اػتوبد هشدم است تطىیه وشدى است ...صیش
سؤالثشدى فؼبلیتْب ،صحوبت سا ضبیغ هیوٌذ .اًسبى هیثیٌذ ایي ایبم دس هَسد آهبسّبی لَُ هدشیِ
خذضِ هیوٌٌذ ،دس هَسد الذامّبی هثجت ٍ فؼبلیتْبی خَة لَُ همٌٌِ ٍ هدلس ،المبی ضجِْ
هیوٌٌذ؛ ایي ،اػتوبد هشدم سا اص ثیي هی ثشد... .ایي ،اػتوبد هشدم سا اص دستگبُ ّبی ًظبم ،اص ثذًِّبی
ًظبم ،سلت هیوٌذ ،ضبیغ هیوٌذ .هسئَلیي ثِ ایي ًىتِ تَخِ داضتِ ثبضٌذ .ثٌبثشایي ،ایي اػتوبد ّن
خیلی هْن است (ثخطی اص ثیبًبت سّجشی دس دیذاس سئیس ٍ هسئَالى لَُ لضبییِ.)1390/4/6 ،
ثب ػٌبیت ثِ اّویت هَضَع اػتوبد ػوَهی دس هجبحث والى هذیشیت دٍلتی ٍ الجبلی وِ
اًذیطوٌذاى ٍ وبسگضاساى دٍلتی دس دِّّبی اخیش ًطبى دادُاًذ ،ثًِظش هیسسذ وِ ایي هَضَع ثِ
هسئلِ هطتشن وطَسّبی دًیب تجذیل ضذُ است ٍ ّوگبى سا ثش آى داضتِ تب ثشای ثْجَد ضىبف
اػتوبد ثیي ضْشًٍذاى ٍ دٍلت ،ضوي اخشای پژٍّطْبی ػلوی ٍ هغبلؼبت پیوبیطی ،ثِ الذاهبت
ػلوی ٍ ػولی دست ثضًٌذ .گضیذُّبی هٌتخت اص فشهبیطبت سّجشی ًظبم ٍ ّنچٌیي ضَاّذ ػیٌی ٍ
هغبلؼبتی ،ثِخَثی ثیبًگش ایي ٍالؼیت است وِ پشداختي ثِ هَضَع اػتوبد ػوَهی خضء اٍلَیتْبی
اسبسی هذیشیت دٍلتی دس ایشاى است وِ ثبیذ هذ ًظش ّوگبى لشاس گیشدً .بهِ ًْ 25حالجالغِ وِ
خغبة ثِ هأهَس ٍ وبسگضاس خوغآٍسیوٌٌذُ صوبت تٌظین ضذُ است ،یىی اص خولِ هٌبثغ
اسصضوٌذی است وِ هیتَاًذ ثِػٌَاى سٌذ ثبالدستی دس عشاحی الگَی ثَهی اػتوبد ػوَهی
ٍاستمبی اػتوبد دٍلت ـ ضْشًٍذاى هَسد استفبدُ لشاس گیشد .الجتِ ثٌب ثِ گفتِ سیذ سضی تٌْب ثخطی اص
ایي ًبهِ دس ًْحالجالغِ گٌدبًذُ ضذُ است ٍ سالن ایي سغَس ًیض ثخطی اص ًبهِ  25وِ دس ًْحالجالغِ
آهذُ سا هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس دادُ است.
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اهبم ػلی(ع) دس سشآغبص ایي ًبهِ خغبة ثِ وبسگضاس خوغآٍسیوٌٌذُ صوبت هیفشهبیذ:
"ثشهجٌبى تمَاى خذاًٍذى وِ یىتب ٍ ثىضشیه است حشوت وي ،هسلوبًى سا ثٍِحطت ًیٌذاصٍ ،
ثذٍى سضبى اٍ ثش ٍى گزس هىي ٍ ،اضبفِتش اص حمّى وِ خذاًٍذ دس هبلص لشاس دادُ اص اٍ ًگیش.
چَى ثِ لجیلِاى سسیذى دس هٌغمِ آة آًبى دسآى ٍ ثِ خبًِّبیطبى هشٍ ،ثب آساهص ٍ ٍلبس ثِخبًت
آًبى ثشٍ تب دس هیبًطبى لشاس گیشى ٍ ،ثِآًبى سالم وي ٍ ،دس تحیّت ثِایطبى وَتبّى هىي ،ثگَ:
ثٌذگبى خذا ٍلىّ ٍ خلیفِ خذا هشا ثِسَى ضوب فشستبدُ تب حك خذا سا وِ دس اهَال ضوب ًْفتِ اص ضوب
ثگیشم ،آیب دس اهَال ضوب خذاًٍذ سا حمّى ّست تب آى سا ثِ ٍلىّ اٍ ادا وٌیذ؟ اگش وسى گفت :حمّى
ًیست ،ثِ اٍ هشاخؼِ هىي ٍ .اگش وسى گفتّ :ستّ ،وشاّص ثشٍ ثذٍى ایٌىِ اٍ سا ثِ ٍحطت
اًذاصى یب تْذیذ وٌى یب لشیي سختى ٍ فطبس ًوبیى".
اهبم ػلی(ع) دس ثخص دیگشی اص ایي ًبهِ هیفشهبیذ ٍ" :اگش داساى گَسفٌذ یب ضتش ثَد ،ثذٍى
اخبصُ اش داخل هطَ ،وِ اوثش اهَال اص آى اٍست .آًگبُ وِ داخل ضذى هبًٌذ اضخبظ سلغِگشٍ ،
سختگیش سفتبس ًىي ،حیَاًى سا سم هذُّ ٍ ،شاسبى هىي ٍ ،داهذاس سا هشًدبى ،حیَاًبت سا ثِ دٍ
دستِ تمسین وي ٍ غبحجص سا اخبصُ دُ وِ خَد اًتخبة وٌذ ،پس اص اًتخبة اػتشاؼ ًىي ،سپس
ثبلیهبًذُ سا ثِ دٍ دستِ تمسین وي ٍ غبحجص سا اخبصُ دُ وِ خَد اًتخبة وٌذ ٍ ثش اًتخبة اٍ
خشدُ هگیش ،ثِ ّویيگًَِ سفتبس وي تب ثبلىهبًذُ ،حك خذاًٍذ ثبضذ .اگش داهذاس اص ایي تمسین ٍ
اًتخبة پطیوبى است ٍ ،اص تَ دسخَاست گضیٌص دٍثبسُ داسدّ ،وشاّى وي ،پس حیَاًبت سا دسّن
وي ٍ ،ثِ دٍ دستِ تمسین ًوبّ ،وبًٌذ آغبص وبس ،تب حك خذا سا اص آى ثشگیشى".
ایي ًبهِ وِ ثِهثبثِ دستَسالؼول اخشایی ثشای ّشوبسگضاس حىَهت دس خوغآٍسی صوبت ثِسضتِ
تحشیش دسآهذُ است ،هیتَاًذ ثِ ػٌَاى الگَی ساٌّوب دس توبهی ػشغِّبی فؼبلیتی دٍلت ،ثشای
خلت اػتوبد ػوَهی تَسظ وبسگضاساى دٍلت سشلَحِ هذیشاى دٍلتی لشاس گیشد .اص ایي ًبهِ هیتَاى
گبهْبی ػولیبتی ریل سا ثشای اػتوبدسبصی ثیي دٍلت ٍ ضْشًٍذاى استخشاج ًوَد.

1

گام اول اعتمادسازی (نیت الهی) :اهبم ػلی(ع) ثِ وبسگضاس حىَهت سفبسش هیفشهبیذ وِ
دس اٍلیي گبم ثبیذ ًیت خَد سا ثشای خذای هتؼبل خبلع گشداًذ ٍ ثِ لػذ اًدبم فشهبى الْی دس
 .1ثشای تفسیش ًبهِ ًْ 25ح الجالغِ اص وتبة پیبم اهبم اهیشالوَهٌیي (ع)  ،خلذ  ، 9تـبلیف آیـتاهلل هىـبسم ضـیشاصی ٍ
ّوىبساى ثْشُ گشفتِ ضذُ است.

13/

سخن سردبیر

ػشغِ خذهت گبم ًْذ.
گام دوم اعتمادسازی (احساس همذلی) :اهبم ػلی(ع) ػجبساتی سا ثِ وبسگضاس حىَهت
هیآهَصد تب ضْشًٍذاى احسبس وٌٌذ فشدی اص خٌس خَد آًْب ثِ سشاغطبى آهذُ است" .اى ثٌذگبى
خذا! ٍلىّ خذا ٍ خلیفِاش هشا ثِسَى ضوب فشستبدُ تب حك خذا سا وِ دس اهَالتبى است اص ضوب
ثگیشم ".لبثل تَخِّ است وِ دس ایي ػجبست سٍى سِ چیض تىیِ ضذُ است :یىى ایٌىِ هشدم ثٌذگبى
خذا ّستٌذ .دٍم ایٌىِ خوغآٍسىوٌٌذُ صوبت فشستبدُ ٍلىّ اهلل ٍ خلیفة اهلل است .سَم ایٌىِ آًچِ
سا هىخَاّذ ثگیشد ،حكاهلل است وِ دس اهَال آًْب ٍخَد داسد .ایي تؼجیشات للت ّش ضًٌَذُاى سا
ًشم هىوٌذ ٍ اٍ سا ثشاى اداى صوبت آهبدُ هىسبصد ٍ تأثیش سٍاًى آى تب حذى است وِ ثب ػطك ٍ
ػاللِ ٍ ضَق صوبت سا تحَیل هىدّذ .پیص خَد فىش هىوٌذ وِ ًوبیٌذُ ٍلىّاهلل آهذُ ٍ هشا
ثِػٌَاى ثٌذُ خذا هؼشفى وشدُ ٍ اص هي چیضى خض حك خذا ًوىخَاّذ.

نیت الهی
رعایت حریم

احساس همدلی

پرهیس از
قانونگرایی افراطی

خصوصی

اعتماد سازی
بیه دولت -
شهروودان

خود اظهاری

ایجاد تصویر مثبت
دسترسی عمومی
به میس خدمت
سهلگیری بر مردم

ًوَداس  :1گبهْبی اػتوبدسبصی ثیي دٍلت ـ ضْشًٍذاى هجتٌی ثش ًبهِ ًْ 25ح الجالغِ
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گام سوم اعتمادسازی (پرهیس از قانونگرایی افراطی) :یىی اص هَضَػبت ولیذی دس تؼبهل
وبسگضاساى ثب ضْشًٍذاى  ،سػبیت لَاًیي ٍ همشسات دس ایي صهیٌِ است .ثسیبس دیذُ ضذُ است وِ
وبسگضاساى دٍلت ،دس تؼبهل ثب ضْشًٍذاى وبسِ داغتش اص آش ضذُ  ٍ ،ثب ًبدیذُ گشفتي اًؼغبفْبیی
وِ دس لبًَى پیصثیٌی ضذُ است ،سختگیشیْبی ثیهَسدی دس ایي صهیٌِ ثِػول هیآٍسًذ ٍ هشدم
سا ثِ هطمت هیاًذاصًذ .دس ایي ًبهِ ،اهبم ػلی(ع) ثِ هأهَساى خوغآٍسى صوبت تَغیِ هىوٌذ وِ
ثیص اص حك الْى اص وسى هغبلجِ ًىٌٌذ ٍ دس گضیٌص حیَاًبت هطوَل صوبت ،سضبیت غبحت آى
سا خلت وٌٌذً .حَُی اخشای لبًَى الْی (صوبت دس ایي هَسد خبظ) وِ ػبلیتشیي سغح لبًَى دس
حىَهت اسالهی است ثبیذ سشلَحِ وبسگضاساى حىَهت اسالهی دس اخشای لَاًیي ثبضذ .هالحظِ
هیضَد وِ اهبم ػلی(ع) دسخػَظ اخشای لبًَى الْی (صوبت) پیص اص آًىِ ثفشهبیذ حك خذا سا
ثِعَس وبهل ثگیش ،هىفشهبیذ :ثیص اص حك خذاًٍذ اص آًْب ًگیش ٍ ایي تأویذ ثش ًْبیت تمَا ٍ پشّیض اص
گشفتي ثىدلیل اهَال هشدم است.
گام چهارم اعتمادسازی (ایجاد تصویر مثبت) :اهبم ػلی(ع) اّویت چگًَگی سٍیبسٍیی
وبسگضاس دٍلت ثب ضْشًٍذاى سا هتزوش هیضَد ٍ ثِ ًىتِای سٍاًطٌبسبًِ وِ ّوبًب ایدبد تػَیش اٍلیِ
هثجت اص وبسگضاس دس رّي ضْشًٍذاى است  ،اضبسُ هیفشهبیذّ .وىبسی ضْشًٍذاى ثب دٍلت ًجبیذ اص
سٍی تشس ٍ اخجبس ثبضذ ٍ الصهِ آى هالعفت ٍ سفتبس هْشثبًبًِ ٍ دٍس اص خطًَت ٍ تٌذخَیی
وبسگضاس است .ایدبد ایي تػَیش هثجت اٍلیِ دس رّي ضْشًٍذ ،صهیٌِ سا ثشای خلت سضبیت ٍ
ّوىبسی اٍ فشاّن هیسبصد .اهبم ػلی(ع) تأویذ هىفشهبیذ وِ ًِتٌْب ًجبیذ آًْب سا ثتشسبًى ،ثلىِ حتی
ًجبیذ اص حضَس تَ ًبخطٌَد ثبضٌذ ٍ ثبیذ تَ سا هأهَس اص عشف اهیشى ثخطٌذُ ٍ هْشثبى ،خَاد ٍ وشین
ثذاًٌذ ٍ حضَست سا گشاهى داسًذ؛ لزا ثشخَسد اٍلیِ ثب ضْشًٍذاى ثبیذ آهیختِ ثب ًْبیت لغف ٍ
هحجّت ٍ ادة ثبضذ .ثِیمیي ،ثب آساهص ٍ ٍلبس ثِسَى ضْشًٍذاى سفتي ٍ سالم ٍ تحیّت وبهل داضتي
سجت آساهص آًبى هىضَد ٍ هشدم اص آهذى چٌیي هأهَساًى ٍحطت ٍ ًبساحتى ثِخَد ساُ ًوىدٌّذ.
ایي دستَسات ثشاى خٌثىوشدى رٌّیتى است وِ دس گزضتِ دس صهبى پبدضبّبى ٍ اهشاى ظبلن هؼوَل
ثَدُ وِ هأهَساى خطي سا ثشاى گشفتي هبلیبت ٍ خشاج هىگوبسدًذ وِ هشدم ٍخَد آًْب سا ضجیِ
ثالّبى آسوبًى تػَس هىوشدًذ.
گام پنجم اعتمادسازی (سهلگیری بر مردم) :خَّشُ اغلی ٍ همَلِ هحَسی دس ایي ًبهِ،
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سػبیت حبل هشدم ٍ سْلگیشی ثش آًْبست .اهبم ػلی(ع) دس سشتبسش ایي ًبهِ سػبیت حبل هشدم سا
چٌذیي ثبس هَسد تأویذ لشاس هیدّذ.
گام ششم اعتمادسازی (دسترسی عمومی به میس خذمت) :اهبم ػلی(ع) استمشاسوبسگضاس
حىَهت سا دس وٌبس سشچطوِ یب چبُ آة تؼییي هیفشهبیذ ٍ ٍسٍد ثِ خبًِّبى ضْشًٍذاى سا خبیض
ًویداًذ .تبویذ اهبم ػلی(ع) ثش ایٌىِ ًجبیذ خَد سا ثش هشدم تحویل وٌى،ثیبًگش ایي هَضَع است وِ
ضْشًٍذاى هوىي است ٍضغ هسبػذى ًذاضتِ ثبضٌذ وِ اص هیْوبى پزیشایى وٌٌذ ٍ یب ایٌىِ ًخَاٌّذ
اص ًضدیه اص ٍضغ هبلى آًْب ثب خجش ضَى ٍ یب ایٌىِ اگش ٍاسد ثش ضخػى ضَى دیگشاى ًبساحت
ضًَذ وِ چشا ًوبیٌذُ اهبم(ع) ثِ ًضد آًْب ًیبهذُ ٍ یب غبحت خبًِ تَلغ اهتیبصى داضتِ ثبضذ .ثش اسبس
ایي خْبت ،اهبم ػلی(ع) دستَس هىدّذ دس وٌبس چطوِ یب چبُ آة ٍاسد ضَد ٍ اًتخبة چطوِ یب
چبُ آة ثشاى ایي استوِ ػجَس ّوِ ثِ آًدب هىافتذ ٍ دسٍالغ هشوضى است وِ ثشاى ّوِ آضٌبست.
ثِػجبست دیگش ،هىبى چطوِ هیتَاًذ استؼبسُ اص هیض خذهت دٍلت ثبضذ وِ دس تیشسس دیذ ػوَم
هشدم ٍ افىبس ػوَهی است.
گام هفتم اعتمادسازی (خود اظهاری) :دس تؼبهل ثیي دٍلت ٍ ضْشًٍذاى ،اخز اعالػبت اص
ضْشًٍذاى دسخػَظ ٍالؼیبت صًذگی آًبى ثشای اتخبر تػویوبت ،اص اّویت ٍیژُای ثشخَسداس
است وِ ّوَاسُ چبلطی اسبسی دس سٍاثظ دٍلت ـ هلت دس توبهی اػػبس ثَدُ است .اهبم ػلی(ع)
هجٌبی اخز اعالػبت سا خَداظْبسی ضْشًٍذاى لشاس هیدّذ ٍ اص وبسگضاس حىَهت هیخَاّذ وِ
ٌّگبم سٍیبسٍیی ثب ضْشًٍذاى ،ضوي تطشیح فلسفِ هأهَسیت خَد ،اص آًْب دسخَاستوٌذ تب
اعالػبت هشتجظ ثب خَد سا افطب وٌٌذ تب ثشهجٌبی آى تػوین الصم اتخبر ضَد .خولِ «فَْٓلْ هللِ فِی
أَهَْٓالِىُنْ» ثِ اضبفِ خولِّبیى وِ ثؼذ اص آى هىآیذ ثِ یىى اص هتشلىتشیي سٍضْبى دسیبفت هبلیبت
اضبسُ داسد وِ دس دًیبى اهشٍص سٍى آى تىیِ هىضَد ٍ آى اػتوبدوشدى ثش خَد هشدم است؛ یؼٌى
آًْب سا اهیي ٍ ساستگَ ٍ دسستىبس ضٌبختي ٍ اص خَدضبى دسثبسُ صوبت اهَالطبى تَضیح خَاستي.
تدشثِ ًطبى دادُ است وِ ایيگًَِ سفتبسّب ثش اػتوبدسبصى تأثیش هْوى داسد .ثشػىس اگش هشدم سا
دسٍغگَ ٍ خبئي فشؼوٌٌذ ٍ ثشخَسد یه علجىبس یب یه ثذّىبس هشهَص ٍ ًبدسست ثب آًْب داضتِ
ثبضٌذ ،سجت هىضَد وِ آًْب اهَال خَد سا هخفى سبصًذ ٍ تب آًدب وِ هوىي است اص پشداختي
هبلیبت اسالهى فشاسوٌٌذ ٍ ثِ تؼجیش اهشٍص ثشاى خَدضبى دٍ دفتش دسست وٌٌذ :دفتشى ثشاى حسبة ٍ
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وتبة ٍالؼى اهَال ٍ دفتشى ّن ثشاى هأهَساى هبلیبت .آًچِ گفتِ ضذ اغلى ػوَهى دسثبسُ ّوِ
وسبًى است وِ اهَالطبى هطوَل حىن صوبت است .الجتِّ هوىي است دس ایي هیبى افشادی ثخَاٌّذ
ثب للذسی اص اخشای احىبم الْی ٍ سبیش لَاًیي سشثبص صًٌذ وِ دس ایيغَست ثبیذ اص سٍضْبی هٌبست
ثشای اخشای لَاًیي الْی ٍ یب سبیش حمَق دٍلت اسالهی الذام وشد.
گام هشتم اعتمادسازی (رعایت حریم خصوصی) :اهبمػلی(ع) ثِوبسگضاسحىَهت یبدآٍس
هی ضَد وِ ثذٍى اخبصُ ضْشًٍذ حك ٍسٍد ثِ اهَال ٍی سا ًذاسد ٍ ًویتَاًذ ثشای اسصیبثی غحت ٍ
سمن اعالػبت دادُضذُ ٍ یب دسیبفت حمَق الْی ٍ حىَهت ثِغَست سشصدُ ٍاسد حشین
خػَغی ٍ صًذگی ضخػی افشاد ضَد.
ثب ػٌبیت ثِ هغبلؼبت اًدبمضذُ ثخَثی هیتَاى دسیبفت وِ هَضَع اػتوبد ثِ دٍلت خضء
دغذغِّبی اغلی سیبستگزاساى ٍ ثشًبهِسیضاى دس سشاسش دًیبست ٍتوبهی تالش ثِ اخشایثشًبهِّبیی
هؼغَف است وِ ثستش هذیشیت دٍلتی سا ثشای اػتوبد ػوَهی ثیطتش ضْشًٍذاى ثِ دٍلتْب فشاّن
سبصد .ثب پیشٍصی ضىَّوٌذ اًمالة اسالهی دس ایشاى ،استمبی اػتوبد ػوَهی دس ًظبم خوَْسی
اسالهی ایشاى وِ ثشآهذُ اص خَاست ٍ اسادُ تَدُّبی هشدم ٍ ضْشًٍذاى است ،اّویت هضبػفی پیذا
وشدُ است ٍ ثِسغن تالضْبی غَستگشفتِ ،ثشسسیْبی وبسضٌبسبًِ ٍ ضَاّذ هختلف ًطبى هیدّذ
وِ دس وطَس هب ،اػتوبد ضْشًٍذاى ثِ حىَهت ٌَّص ًتَاًستِ است ثِ خبیگبُ هغلَة ٍ ٍالؼی خَد
ثشسذ ٍ ستجِ خْبًی ایشاى دس ایي حَصُ ثسیبس لبثل تأهل است؛ لزا ایي هَضَع ثِػٌَاى دغذغِ
اغلی ،رّي سیبستگزاساى ٍ هدشیبى سا ثِخَد هطغَل وشدُ است ٍ لجلاص ّشچیض ،ثشای ثْجَد اػتوبد
ػوَهی ثبیذ چبسچَثی ػلوی ٍ هتٌبست ثب همتضیبت ثَهی دس ایيخػَظ عشاحی ضَد ٍ ثشًبهِّبی
استمبی اػتوبد ػوَهی ثِ حىَهت (ضبهل لَای سِگبًِ ٍ هدوَػِ ًْبد سّجشی) ،حَل ایي الگَی
ثَهی سبهبًذّی ٍ ثِ هشحلِ اخشا دسآیذ .اص آًدب وِ ٍاوبٍی هٌبثغ غٌی اسالهی هیتَاًذ دس تٌظین
الگَی ثَهی وبسآهذ اػتوبد ػوَهی ثسیبس هؤثش ثبضذ ،اهیذ است وِ پژٍّطگشاى ثب ػشضِ آثبس
ػلوی خَد دس حَصُ هغبلؼبت اسالهی ،صهیٌِ سا ثشای تمَیت اػتوبد ػوَهی ٍ استمبی سٍاثظ دٍلت ـ
ضْشًٍذاى وِ ّناوٌَى ثب چبلطْبی خذی سٍثِسٍ است ،فشاّن سبصًذ.
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